
MUNTATGE DE LA MAQUETA DEL MOTOR DE 4 TEMPS 
 
 
Peces que formen la maqueta 
 

 
 
Procés de muntatge 
 
És possible que algunes peces no encaixin exactament degut a les rebaves de plàstic o a 
petites variacions de les mides. Per aconseguir un bon ajust és recomanable polir les 
superfícies amb l’ajut de llimes fines o paper de vidre fi. Per obtenir acabats fins podeu 
emprar llimes d’ungles. 
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Enganxeu amb pega  la caixa 
de les piles amb la base suport. 
Fixeu-vos a la imatge en la 
posició 

   

Encaixeu l peça groga 
(simulació de l’oli) a l’encaix del 
càrter. 

    

Fixeu el plat dentat amb un 
cargol de M4x20 i dues 
femelles. El plat ha de girar 
lliurement al voltant del cargol. 

    

Prepareu el cigonyal amb la 
volandera i inseriu-lo al forat del 
càrter. 
 
Per la part del darrera inseriu el 
pinyó i la maneta. 
 
Comproveu que les rodes 
engranen bé i es pot girar la 
maneta sense cap dificultat. 

 

Introduïu els aros a l’èmbol.  
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Acobleu la biela a l’èmbol amb 
el separador i el boló. Per evitar 
que el boló es desplaci cap 
enfora poseu-hi a l’exterior un 
tros de cinta adhesiva. 
 
Introdiu l’èmbol a l’interior del 
cilindre i comproveu que hi llisca 
bé. 

    

Acobleu la biela al cigonyal amb 
el boló (retenedor).  
 
Comproveu que en girar la 
maneta del cigonyal (en el sentit 
de les agulles del rellotge), 
l’èmbol pot desplaçar-se 
lliurement. 

 

Per a que el mecanisme estigui 
sincronitzat, a l’entrar el plat, la 
lleva interior ha d’estar a la part 
superior, alineada amb l’èmbol 
al punt mort superior i la maneta 
en la part superior. 
 

 

Prepareu la culata amb la bugia 
(Otto) o injector (Diesel), les 
vàlvules i les molles. Per fixar 
les vàlvules i les molles 
necessitareu adhesiu.  
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Atès que les vàlvules impreses 
en 3D són fràgils i es trenquen 
amb facilitat alternativament 
podeu substituir-les per un 
cargol M4x50 i cap aixamfranat, 
fixat amb una volandera i una 
femella. 

  

Acobleu la culata al bloc motor i 
afegiu la caixa de les piles.  

 

Incorporació del circuit elèctric. 
Vegeu l’apartat específic. 
Fixació del microrruptor. Aquest 
punt és especialment delicat i 
cal prestar atenció. La posició 
ha de ser tal que en passar la 
lleva (moviment de la roda en 
sentit antihorari)  per la 
palanqueta aconsegueixi 
commutar l’estat del 
microrruptor quan l’èmbol 
estigui a punt d’arribar al punt 
mort superior. Fixeu-lo amb cola 
termofusible. 

 

Poseu les piles. Comproveu 
que el mecanisme i el circuit 
funcionen correctament i de 
forma sincronitzada amb 
l’encesa del LED. 
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Afegiu els peus del bloc motor, 
deixant els forats de subjecció a 
la part posterior. Podeu 
enganxar-los amb una mica 
d’adhesiu. 
 
Podeu estalviar els peus i fixar 
el bloc motor amb cargols a les 
orelles laterals del bloc motor. 

 

  
L’esquema del circuit elèctric i l’esquema de muntatge:  
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